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CISTOTOMIA EM CHINCHILA (

 RESUMO 
 
A popularização de chinchilas como animais de estimação não
tem causado maior frequência em consultas veterinárias. A urolitíase é 
manifestação raramente relatada em chinchilas. Os urólitos formados são 
compostos, em sua maioria, de carbo
majoritariamente em machos. Os objetivos deste trabalho são discorrer sobre a 
apresentação da urolitíase em chinchilas e os fatores predisponentes à recidiva 
da doença, bem como relatar um caso de remoção de urólito via cisto
um exemplar da espécie. No dia cinco de novembro de 2019, foi atendido no 
Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná um chinchila, macho, 
com dez meses de idade, 0,4 kg, vindo da cidade litorânea de Matinhos
alimentação era basea
apresentava hematúria, polaciúria e disúria, tratadas sem sucesso 
instituição, sob suspeita de cistite. Em decorrência disso, o animal apresentava 
esses sinais mantidos por cerca de 2 meses. O qua
realização de ultrassom, que constatou a presença de cálculo vesical (0,59cm 
de comprimento), além de dilatação bilateral da pelve renal, que motivaram a 
intervenção cirúrgica. A cistotomia foi realizada após tricotomia e antissepsia 
local. Foi realizada incisão
nº 24 logo após a cicatriza
auxílio de seringa de 3 
cistocentese, seguida por
remoção do cálculo por compressão manual. O fechamento da vesícula urinária 
foi feito com fio poliglecaprone 5
sutura de musculatura em 
poliglicólico 3-0 multifilamentar. O animal 
intercorrências. Durante
tramadol (11mg/kg SC BID) e meloxicam (0,5 mg/kg SC SID) por
pós-operatório incluiu uso de enrofloxacino (10 mg/kg IM BID), meloxicam (0,5 
mg/kg SC SID) durante quatro dias e probiótico (0,30 
dias, além de recomendações de 
Como resultado da urinálise, coletada no transoperatório, foram observados 
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A popularização de chinchilas como animais de estimação não
tem causado maior frequência em consultas veterinárias. A urolitíase é 
manifestação raramente relatada em chinchilas. Os urólitos formados são 

sua maioria, de carbonato de cálcio e se manifestam 
machos. Os objetivos deste trabalho são discorrer sobre a 

apresentação da urolitíase em chinchilas e os fatores predisponentes à recidiva 
da doença, bem como relatar um caso de remoção de urólito via cisto
um exemplar da espécie. No dia cinco de novembro de 2019, foi atendido no 
Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná um chinchila, macho, 
com dez meses de idade, 0,4 kg, vindo da cidade litorânea de Matinhos
alimentação era baseada em feno de gramínea e ração extrusada. O animal 
apresentava hematúria, polaciúria e disúria, tratadas sem sucesso 
instituição, sob suspeita de cistite. Em decorrência disso, o animal apresentava 
esses sinais mantidos por cerca de 2 meses. O quadro clínico motivou a 
realização de ultrassom, que constatou a presença de cálculo vesical (0,59cm 
de comprimento), além de dilatação bilateral da pelve renal, que motivaram a 
intervenção cirúrgica. A cistotomia foi realizada após tricotomia e antissepsia 

incisão magistral de pele e subcutâneo com 
cicatriza umbilical. O esvaziamento da bexiga foi

auxílio de seringa de 3 mL e agulha hipodérmica (0,45x13 mm) 
por incisão vesical em região medial com

remoção do cálculo por compressão manual. O fechamento da vesícula urinária 
foi feito com fio poliglecaprone 5-0 monofilamentar em padrão simples
sutura de musculatura em Sultan e subcutâneo em Cushing, ambos com fio 

0 multifilamentar. O animal se recuperou bem da cirurgia, sem 
Durante internação, como medicação pré-operatória

tramadol (11mg/kg SC BID) e meloxicam (0,5 mg/kg SC SID) por
operatório incluiu uso de enrofloxacino (10 mg/kg IM BID), meloxicam (0,5 

mg/kg SC SID) durante quatro dias e probiótico (0,30 mL PO BID) durante sete 
dias, além de recomendações de manejo para aumentar a ingestão de água. 

da urinálise, coletada no transoperatório, foram observados 
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A popularização de chinchilas como animais de estimação não-convencionais 
tem causado maior frequência em consultas veterinárias. A urolitíase é uma 
manifestação raramente relatada em chinchilas. Os urólitos formados são 

nato de cálcio e se manifestam 
machos. Os objetivos deste trabalho são discorrer sobre a 

apresentação da urolitíase em chinchilas e os fatores predisponentes à recidiva 
da doença, bem como relatar um caso de remoção de urólito via cistotomia em 
um exemplar da espécie. No dia cinco de novembro de 2019, foi atendido no 
Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná um chinchila, macho, 
com dez meses de idade, 0,4 kg, vindo da cidade litorânea de Matinhos-PR. A 

da em feno de gramínea e ração extrusada. O animal 
apresentava hematúria, polaciúria e disúria, tratadas sem sucesso em outra 
instituição, sob suspeita de cistite. Em decorrência disso, o animal apresentava 

dro clínico motivou a 
realização de ultrassom, que constatou a presença de cálculo vesical (0,59cm 
de comprimento), além de dilatação bilateral da pelve renal, que motivaram a 
intervenção cirúrgica. A cistotomia foi realizada após tricotomia e antissepsia do 

 lâmina de bisturi 
foi realizado com 

mm) estéreis, por 
com cerca de 1 cm e 

remoção do cálculo por compressão manual. O fechamento da vesícula urinária 
0 monofilamentar em padrão simples contínuo, 

, ambos com fio 
recuperou bem da cirurgia, sem 

operatória foi instituído 
tramadol (11mg/kg SC BID) e meloxicam (0,5 mg/kg SC SID) por três dias. O 

operatório incluiu uso de enrofloxacino (10 mg/kg IM BID), meloxicam (0,5 
PO BID) durante sete 

para aumentar a ingestão de água. 
da urinálise, coletada no transoperatório, foram observados 
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cristais de carbonato de cálcio e de fosfato amorfo. Entretanto, um 
procedimento, o paciente retornou apresentando os 
ultrassonografia revelou
indicada a cistotomia para remoção. Os responsáveis não tinham condições 
financeiras para custear uma nova intervenção cirúrgica e optaram pela 
eutanásia. O carbonato de cálcio 
Embora não tenha sido
urinálise sugerem a composição dos urólitos. Por fim, mesmo após remoção 
cirúrgica, o prognóstico permanece reservado e a possibilidade de recidiva 
existe. A probabilidade de recorrência 
com menos de 60 dias da primeira intervenção cirúrgica, o que diminui a 
expectativa de vida nesses pacientes.
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cristais de carbonato de cálcio e de fosfato amorfo. Entretanto, um 
procedimento, o paciente retornou apresentando os mesmos 

revelou dois cálculos (0,15cm e 0,22cm de comprimento),
indicada a cistotomia para remoção. Os responsáveis não tinham condições 
financeiras para custear uma nova intervenção cirúrgica e optaram pela 
eutanásia. O carbonato de cálcio compõe a maioria dos cálculos (87,7%). 

sido feita a análise do cálculo, os cristais 
urinálise sugerem a composição dos urólitos. Por fim, mesmo após remoção 
cirúrgica, o prognóstico permanece reservado e a possibilidade de recidiva 
existe. A probabilidade de recorrência da doença é de 50%, podendo ocorrer 
com menos de 60 dias da primeira intervenção cirúrgica, o que diminui a 
expectativa de vida nesses pacientes. 

chinchila; urolitíase; cistotomia 
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cristais de carbonato de cálcio e de fosfato amorfo. Entretanto, um mês após o 
mesmos sinais. Nova 

comprimento), sendo 
indicada a cistotomia para remoção. Os responsáveis não tinham condições 
financeiras para custear uma nova intervenção cirúrgica e optaram pela 

a maioria dos cálculos (87,7%). 
 encontrados na 

urinálise sugerem a composição dos urólitos. Por fim, mesmo após remoção 
cirúrgica, o prognóstico permanece reservado e a possibilidade de recidiva 

da doença é de 50%, podendo ocorrer 
com menos de 60 dias da primeira intervenção cirúrgica, o que diminui a 


